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Vážení obchodní přátelé, kolegyně a kolegové,
již od roku 1990 v tomto ročním období tradičně oslovujeme
kolegy z oboru mostních izolací, abychom je informovali
o zahájení přípravy dalšího ročníku konference na téma
„Hydroizolace a vozovky na mostech“.
V roce 2014 jsme uspořádali v pořadí již 24. konferenci a současně informovali o záměru nadále tyto
konference připravovat ve dvouletém cyklu. Letos však poprvé oslovujeme také kolegy z oblasti
pozemního stavitelství, kteří se zabývají problematikou izolací proti vodě (hydroizolací) a technologiemi
s hydroizolačními souvrstvími souvisejícími.
Rozhodli jsme se tedy po oněch 24 ročnících konferencí s úzce specializovanou tématikou rozšířit
projednávanou problematiku hydroizolací mostních konstrukcí a dalších inženýrských staveb o shodnou
problematiku u staveb pozemních. V mnoha směrech tyto obory vzájemně prolínají – vezměme si
kupříkladu hydroizolace a vozovkové vrstvy na mostech a hydroizolace a povrchové úpravy na provozních
střechách, zejména střešních parkovištích. Nebo problematiku hydroizolací kolektorů či železničních
podchodů a problematiku hydroizolací podzemních částí budov.
Dalším důvodem k rozšíření témat příští konference je ta skutečnost, že specializované konference
na téma hydroizolací pozemních staveb nejsou v České republice pořádány každoročně.
Jsme rovněž přesvědčeni, že osobní setkání a výměna pracovních zkušeností odborníků z oboru
inženýrských staveb a oboru pozemních staveb, jejichž hlavní pracovní náplní je řešení ochrany těchto
staveb proti vodě, bude pro všechny inspirací a přínosem pro jejich další práci. Toto vše jsou důvody
k uspořádání konference:
HYDROIZOLACE MOSTŮ, SPODNÍCH A PODZEMNÍCH STAVEB A STŘECH
a dovolujeme si vás pozvat k účasti. Tato konference se bude konat sice pod novým názvem a
s rozšířeným programem, avšak jako přímé pokračovaní cyklu předchozích 24 konferencí Hydroizolace a
vozovky na mostech, tedy ve dnech 8. a 9. 12. 2016 v hotelu Kurdějov v malebné stejnojmenné
vinařské obci u Hustopečí nedaleko od Brna.
Předpokládáme, že součástí programu budou také workshopy významných výrobců a dodavatelů
hydroizolačních materiálů a kompletních technologií a v neposlední řadě individuální konzultace a
výměna zkušeností účastníků konference z řad investorů, projektantů, zhotovitelů a v neposlední řadě
pracovníků vysokých škol, zkušebních ústavů a dalších odborných pracovišť.
Program konference bude rozčleněn do dvou hlavních tematických oborů:
Hydroizolace mostů a jiných inženýrských staveb
Hydroizolace a související technologie pozemních staveb
Program bude konkretizován po uzávěrce přihlášek odborných příspěvků a prezentací.
Stejně jako v minulých letech si dovolujeme upozornit na nutnost individuálního výběru z nabízených
ubytovacích kapacit a včasnou rezervaci ubytování, které Vám bude vyhovovat.
Děkujeme za včasné odeslání přihlášky k účasti a Vaši případnou aktivní účast v jakékoliv formě jsme
připraveni s Vámi individuálně konzultovat. Stejně tak Vaše případné připomínky nebo náměty týkající se
programu konference a její přípravy.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Ing. Karel Matějů, CSc.
odborný garant pro obor
mosty a inženýrské stavby

Ing. Jan Plachý, Ph.D.
odborný garant pro obor
pozemní stavby

www.konferencehydroizolace.cz

HLAVNÍ TÉMATA A CÍLE KONFERENCE
Současný stav výstavby mostů na dálnicích, silnicích a železnicích
Novinky v oboru mostních izolací, informace o zajímavých řešeních a významných stavbách
Informace o řešení aktuálních problémů mostních izolací z posledních let, projednávaných
na předchozích konferencích
Hydroizolace a související technologie spodních a podzemních staveb a mokrých provozů –
- materiály, systémy
Řešení střešních plášťů se zaměřením na střechy provozní
Informace o významných projektech pozemních staveb
Legislativa
Různé

PROGRAMOVÉ SCHÉMA
7. 12. 2016

HOTEL KURDĚJOV

17:00 - 19:00

Registrace účastníků, instalace doprovodné výstavy

8. 12. 2016

HOTEL KURDĚJOV

08:00 - 18:00
10:00 - 18:00
19:00 - 23:00

Registrace účastníků, instalace doprovodné výstavy
Odborný program
Společenské setkání účastníků

9. 12. 2016

HOTEL KURDĚJOV

08:00 - 09:00
09:00 - 13:00
13:00

Registrace účastníků
Odborný program
Závěr konference, oběd

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
8. – 9. 12. 2016 komplex hotelu KURDĚJOV, kongresový sál, Kurdějov 86, Česká republika.
(3km od města Hustopeče, exit 25, D2 Brno – Bratislava)

SBORNÍK – PŘIHLÁŠKA ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU
Při příležitosti konference bude vydán sborník odborných příspěvků ve formátu A5 a CD. K přihlášení
odborného příspěvku prosím využijte formulář, který je přílohou pozvánky, nebo on-line přihlášku na
www.konferencehydroizolace.cz. Na základě vyplněné přihlášky Vám budou obratem zaslány propozice –
Forma zpracování článku. Na základě přijatých a vyzvaných významných příspěvků bude sestaven
odbornými garanty program konference a následně zveřejněn na webové stránce, přihlášeným účastníkům
rozeslán e-mailem. Pořadatel a organizátor jednají za kolektiv autorů s hlavním autorem příspěvku. Pokud
hlavní autor neoznámí organizátorovi jinou osobu, očekává se, že příspěvek osobně přednese. Technické
vybavení sálu pro prezentaci: dataprojektor + PC.
Jednacím jazykem je čeština, slovenština a případně angličtina bez simultánního překladu.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠKY ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU:

14. 10. 2016

TERMÍN DODÁNÍ ČLÁNKU:

10. 11. 2016
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REGISTRACE – VLOŽNÉ – PLATBA – ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
REGISTRAČNÍ POPLATKY + SLUŽBY

CENA

ZÁKLADNÍ vložné

pro přihlášené do 30. 11. 2016

3 950,00 Kč

ZVÝŠENÉ

vložné *)

pro přihlášené po 30. 11. 2016

4 400,00 Kč

SNÍŽENÉ

vložné

pro studenty doktorského studia

1 800,00 Kč

SBORNÍK přednášek

1 ks je součástí registračního poplatku, pouze v případě zájmu
o další publikace

200,00 Kč

STRAVNÉ

oběd – 8. a 9. 12. 2016

350,00 Kč

*) zvýšené vložné platí i pro platbu v hotovosti na místě.

Formulář závazné přihlášky je přílohou pozvánky. Uvedené ceny jsou bez DPH, k cenám bude
účtováno DPH v platné výši.
REGISTRAČNÍ POPLATEK ZAHRNUJE – účast na odborném programu a doprovodné výstavě,
1ks sborník s příspěvky včetně CD, informační a propagační materiály, občerstvení během jednání
a vstupenku na společenské setkání včetně večeře formou rautu.
Stravné - zahrnuje oběd dne 8. a 9. 12. 2016, podávaný v restauraci hotelového domu VINAŘ.
Objednané poukázky budou předány u registrace.
Výše registračního poplatku je dána termínem doručení závazné přihlášky. Na základě vyplněné
přihlášky Vám bude potvrzena registrace, vypočtena celková cena vč. DPH a přiděleno registrační
číslo = variabilní symbol, dle kterého bude možná identifikace platby. Vložné platí všichni účastníci
včetně přednášejících a vystavovatelů s výjimkou čestných hostů konference. SNIŽENÉ vložné – je
určeno pro studenty prezenční formy doktorského studia a pro jeho využití je nutné doložit platný
doklad o studiu.
Veškeré platby související s registračním poplatkem je nutné uhradit v plné výši před konáním
konference bankovním převodem (na základě potvrzení registrace), nebo v hotovosti na místě.
Přihlášení je možné prostřednictvím on-line na www.konferencehydroizolace.cz

UBYTOVÁNÍ
Seznam, kontakty, ceny ubytování vč. DPH a snídaně. Heslo pro rezervaci: HYDROIZOLACE
HOTEL
Hotelový dům ADINA
693 01 Kurdějov 86
www.hotelkurdejov.cz
Hotelový dům TENIS
693 01 Kurdějov 86
www.hotelkurdejov.cz
Hotelový dům VINAŘ
693 01 Kurdějov 86
www.hotelkurdejov.cz
Penzion „U Králíků“
693 01 Kurdějov 106
www.penzion-kurdejov.cz

cena/noc
2lůžkový pokoj

cena/noc
1 lůžkový pokoj

e-mail:
tel.:

1 650 Kč

1 500 Kč *)

info@hotelkurdejov.cz
+420 519 411 381

1 650 Kč

1 500 Kč *)

info@hotelkurdejov.cz
+420 519 411 381

1 650 Kč

1 500 Kč *)

info@hotelkurdejov.cz
+420 519 411 381

1 300 Kč

750 Kč
1 150 Kč *)

jaromir.kralik@seznam.cz
+420 519 413 370
+420 606 490 994

*) cena je platná (i) pro dvoulůžkový pokoj obsazený pouze jednou osobou.

www.konferencehydroizolace.cz
Pro účastníky konference je zajištěna rezervace ubytování pod heslem HYDROIZOLACE, a to přímo
v komplexu hotelu Kurdějov – Hotelový dům ADINA, Hotelový dům VINAŘ. Dále pak v Hotelovém domě
TENIS (součást komplexu hotelu Kurdějov, cca 200 m od kongresového sálu) a v penzionu „U Králíků“
(cca 500m od kongresového sálu).
Ubytování si zajišťuje účastník sám, včetně platby (předem bankovním převodem nebo na místě
v hotelové recepci – dle individuální dohody s ubytovacím zařízením). Pro možnost výběru
z nabízených kapacit doporučujeme provést rezervaci co nejdříve.
Další možnosti ubytování jsou v nedalekých Hustopečích (cca 3 km) a bližší info najdete zde.

FIREMNÍ PREZENTACE
A.

INZERCE VE SBORNÍKU / KOMERČNÍ ČLÁNEK

CENA

velikost A5, provedení plnobarevné, umístění – obálka (2str.)
velikost A5, provedení plnobarevné, umístění – obálka (3str.)
velikost A5, provedení plnobarevné, umístění – obálka (4str.)
velikost A5, provedení plnobarevné, umístění uvnitř sborníku
komerční článek – v rozsahu max. 6 stran A4 (černobílé)
a zároveň prezentace v rámci programu (max 15 min.)

4
3
5
2
3

500
500
500
500
500

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Podklady pro inzerci v digitální podobě v tiskové kvalitě. (*.cdr, *.jpg, *.pdf)
Podklady pro komerční článek – textový editor word (*.doc, *docx)

B.

UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK:

14. 10. 2016

TERMÍN DODÁNÍ INZERCE /ČLÁNKU:

10. 11. 2016

FIREMNÍ PREZENTACE NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ
výstavní plocha – 2 x 1 m vč. stolku - pro vystavení vlastních
prezentačních systému, nebo exponátů.
distribuce firemních materiálů účastníkům konference

4 000 Kč
2 000 Kč

(množství cca 100 ks, upřesněno cca 10 dní před akcí)

UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK:
C.

30. 11. 2016

KOMPLETNÍ FIREMNÍ PREZENTACE - PARTNER KONFERENCE
umístění firemního loga ve sborníku
umístění firemního loga na www.konferencehydroizolace.cz včetně linku
na domovské stránky
inzerce v tištěné i elektronické formě sborníku, 1 strana A5,
provedení barevné
umístění firemního loga v konferenčním sále
výstavní plocha 2 x 1 m vč. stolku
komerční článek v rozsahu cca 6 stran A4 a zároveň prezentace
v rámci programu (cca 15 min., podle individuální dohody) popř.
distribuce firemních materiálů účastníkům konference
15 000 Kč
UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK - PARTNER KONFERENCE:

10. 11. 2016

Objednávkové formuláře – A, B, C jsou přílohou pozvánky, dále jsou ke stažení na webu konference,
nebo lze služby objednat on-line na www.konferencehydroizolace.cz
Na objednané služby bude vystavena faktura. Ceny firem. prezentace jsou uvedeny bez DPH. Účast na
výstavě (forma B, C) je podmíněna uhrazením min. 1 reg. poplatku. Veškeré platby související s firemní
prezentací je nutné uhradit v plné výši před konáním konference nebo v hotovosti na místě.
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STORNO
V případě neúčasti se registrační poplatek nevrací, sborník a CD budou zaslány poštou. Zrušit účast je
možné pouze písemnou formou - e-mail, klasická pošta, termín platí pak pro doručení dokumentu.
Při zrušení účasti:
do 25. 11. 2016 – nepodléhá žádnému poplatku
do 02. 12. 2016 – 50% z celkové částky registračního poplatku
po 02. 12. 2016 – je storno poplatek v plné výši registračního poplatku
Vrácení plateb nebo jejich částí bude převedeno dobropisem do 15 dnů po akci.
Podpisem závazné přihlášky účastník akceptuje výše uvedené storno podmínky a to včetně přihlášení
prostřednictvím internetu.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠKY ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU:
UZÁVĚRKA OBJEDNÁVKA INZERCE, KOMERČNÍ ČLÁNEK (A):
UZÁVĚRKA OBJEDNÁVKA – PARTNER KONFERENCE (C):
TERMÍN DODÁNÍ ČLÁNKŮ A INZERCE:
TERMÍN PRO PŘIHLÁŠENÍ ZA ZÁKLADNÍ VLOŽNÉ:
UZÁVĚRKA OBJEDNÁVKA – DOPROVODNÁ VÝSTAVA (B):

14.
14.
10.
10.
30.
30.

10.
10.
11.
11.
11.
11.

2016
2016
2016
2016
2016
2016

POŘADATEL, ODBORNÝ GARANT
IZOMEX s.r.o., Soběšická 88, 614 00 Brno, Tel.: +420 545 224 100, www.izomex.cz
pro obor Mosty a inženýrské konstrukce:
pro obor Pozemní stavby:

ODBORNÝ GARANT
Ing. Karel Matějů, CSc., e-mail: mateju@izomex.cz
Ing. Jan Plachý, Ph.D., e-mail: JanPlachyVSTE@centrum.cz

ORGANIZACE AKCE
Ing. Hana Némethová – SB KONZULT, Sirotkova 3134/54a, 616 00 Brno, IČ: 643 07 115, DIČ: CZ7054241513
Korespondenční adresa: Areál v.d. Brněnská drutěva, Bohunická 81, 619 00 Brno
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 7273520257/0100
IBAN (pro zahraniční platbu) CZ26 0100 0000 0072 7352 0257
Tel: +420 602 737 657, E-mail: info@konferencehydroizolace.cz

Kurdějov - Nachází se v podpálavském regionu jižní Moravy,
3 km od Hustopečí a tedy i od exitu č. 25 dálnice D2 Brno –
Bratislava. Leží v malebném údolíčku, které již od nepaměti
lákalo svou zvláštní atmosférou. Kostel sv. Jana Křtitele,
který je dominantou obce patří mezi nejstarší stavby
v regionu a je zmiňován již počátkem 13. stolení. Okolí nabízí
mnoho zajímavých lokalit - Valticko-Lednický areál, Mikulov,
Pálava, Novomlýnské nádrže, Dolní Věstonice, Rajhrad
s proslulým klášterem nebo Slavkov.

www.konferencehydroizolace.cz

